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WPROWADZENIE 
 

CIRCUTOR S.A. dziękuje za zaufanie, okazane przez wybór jednego z naszych regulatorów serii 
Computer plus. 

Urządzenia te zostały skonstruowane przy zastosowaniu najnowszej technologii, włącznie z użyciem silnego 
DSP do wyliczania optymalnych algorytmów uzyskiwania najlepszej kompensacji cos φ. 

Urządzenia są zgodne z normą bezpieczeństwa elektrycznego EN 61010, według wymagań Dyrektywy 
Niskonapięciowej (LVD) 73/23/EC oraz dyrektywy EMC (20004/108/CE), a zatem są uprawnione do 
umieszczania na nich znaku CE. 

 
Instrukcja użytkowania opisuje działanie regulatorów serii Computer plus i przedstawia procedury, które 
są wymagane przy instalowaniu, przekazywaniu do eksploatacji i obsłudze tych urządzeń. 

 
BEZPIECZEŃSTWO 

UWAGA! 
Instalowanie i konserwowanie urządzeń musi być wykonywane przez odpowiednio 
przeszkolony i uprawniony personel, zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi 
normami. 

 

ZAGROŻENIE! 

Przed wykonywaniem jakichkolwiek operacji konserwacyjnych przy regulatorach 
cos φ, należy rozłączyć główny wyłącznik. Po rozłączeniu, należy odczekać 
przynajmniej 5 minut, aby upewnić się, że kondensatory zostały całkowicie 
rozładowane. 

 

Podczas instalowania, konserwowania lub przekazywania do eksploatacji urządzeń regulowanych przy 
pomocy Computer plus, należy przstrzegać następujących środków ostrożności: 

 Przed dołączeniem urządzenia należy sprawdzić, że uziemienie zostało poprawnie założone. 
Niewłaściwe uziemienie może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i porażenie 
elektryczne użytkownika, który je obsługuje. 
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 Konserwacja musi być wykonywana przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 
w celu uniknięcia śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. Przed jakimkolwiek działaniem, 
zalecamy odłączenie urządzenia od zasilania i odczekanie czasu koniecznego dla pełnego 
rozładowania kondensatorów. Zalecamy używanie okularów zabezpieczających i rękawic, jeśli 
trzeba. 

 Jeśli urządzenie kompensujące współczynnik mocy jest dołączane bez obciążenia, może wystąpić 
rezonans tak, że harmoniczne napięcia mogą zostać wzmocnione i mogą uszkodzić urządzenie 
kompensujące oraz inne urządzenia, dołączone do sieci. 

 Opisane w instrukcji procedury uruchamiania i przerywania pracy muszą być przestrzegane, aby 
uniknąć uszkodzenia urządzenia i / lub sąsiednich urządzeń. 

 Regulacja lub wymiana komponentów lub części urządzenia muszą być wykonywane przy użyciu 
oryginalnych części zamiennych i zgodnie z procedurami opisanymi w odpowiedniej instrukcji. 
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1 REGULATORY WSPÓŁCZYNNIKA MOCY COMPUTER PLUS T 

Regulatory serii Computer plus są regulatorami współczynnika mocy, które uwzględniają najnowsze 
osiągnięcia technologiczne odnośnie kompensacji energii biernej i filtrowania harmonicznych zarówno w 
systemach ze stykami, jak i w szybkich systemach. Rdzeniem sterownika jest nowoczesny procesor DSP, 
który umożliwia szybkie i wydajne wykonywanie zaawansowanych algorytmów sterowania. 

Opisane w tej instrukcji regulatory Computer plus T są regulatorami z wyjściami przekaźnikowymi; 
przeznaczone są do stosowania z dołączanymi przy pomocy styczników bankami kondensatorów. Więcej 
informacji o modelu szybkim można znaleźć z instrukcji M98223301-03-AAx. (AAx: AA są to dwie ostatnie 
cyfry roku rewizji, zaś x jest znakiem alfabetycznym, A…Z, który wskazuje wersję). 

 
Fig. 1 .-  Schemat połączeń 
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Typy i podstawowe funkcje: 

 

TYP NAPIĘCIE 
(V a.c.) WYJŚCIE POMIAR INNE FUNKCJE 

Computer plus T8 110-480 8 
Przekaźników Trój-fazowy Typ podstawowy 

Computer plusT8-CDI 110-480 8 
Przekaźników Trój-fazowy Typ podstawowy + Komunikacja + Pomiar 

upływu + Pomiar pojemności 

Computer plus T14 110-480 14 
Przekaźników Trój-fazowy Typ podstawowy 

Computer plus T14-CDI 110-480 14 
Przekaźników Trój-fazowy Typ podstawowy + Komunikacja + Pomiar 

upływu + Pomiar pojemności 
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2 PARAMETRY TECHNICZNE 

 
Obwód zasilania:  110 do 480 V a.c. (50…60 Hz) (± 10%) 

Obciążenie:  
• Bez przekaźników: 6.6 VA / 230 V ÷ 19 VA / 400 V ÷ 24.9 VA / 480 V 
• Z dołączonymi 8 przekaźnikami: 10.2 VA / 230 V ÷ 26.6 VA / 400 V ÷ 34.6 

VA / 480 V 
• Z dołączonymi 14 przekaźnikami: 12.9 VA / 230 V ÷ 33 VA / 400 V ÷ 43 VA / 

480 V 
 Obwód napięcia:   

Zakres pomiarowy  Od 5% do 120 % dla Un = 300 V a.c. (faza-neutralny) 
Od 5% do 120 % dla Un = 520 V a.c. (faza-faza) 

Maksymalne obciążenie < 0.6 VA 
Częstotliwość 45 ... 65 Hz 
Obwód prądu:    
Prąd znamionowy  Transformatory In / 5 A a.c. lub In / 1 A a.c. 
Dopuszczalne przeciążenie 6 A stale, 100 A przy t < 1 s 
Obciążenie (…/5 A i …/ 1 A)  < 0.45 VA 
Zintegrowany system sterowania FCP lub liniowy / 4 kwadranty 
Zintegrowany algorytm sterowania Trój-fazowy 
Przekaźniki wyjściowe:   
Maksymalne napięcie Ui 277 V a.c. / 30 V d.c. 
Prąd cieplny Ith 6 A 
AC11  Ie / Ue 6 A / 250 V a.c. 
DC11  Ie / Ue 6 A / 30 V d.c. 
Wytrzymałość mechaniczna  1·10

7
 operacji 

Wytrzymałość elektryczna  3·10
4
 operacji 

Środowisko:   
Temperatura robocza  -10º do +50 ºC 
Temperatura magazynowania  -20º at +65 ºC 
Maksymalna względna wilgotność   95 % bez kondensacji 
Maksymalna wysokość robocza 2000 m (AMSL) 
Kategoria instalacji Kategoria instalacji III według IEC 61010 
Stopień zanieczyszczania 2 według IEC 61010 
Stopień ochrony IP 51 od przodu - IP 20 od tyłu 
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Bezpieczeństwo:   
Kategoria instalacji Kategoria instalacji III według IEC 61010 
Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym Podwójna izolacja, klasa II 

 Konstrukcyjna i wskazywana przez znak CE 
Charakterystyki mechaniczne:   

Podłączanie  Zaciski do bezpośredniego dołączania dla drutu 2.5 mm (4.5 
mm2) lub linki (AWG 11) 

Materiał obudowy Samo-gasnące tworzywo sztuczne V0 
Wymiary Według Fig. 2 
Waga  0.607 kg (8 przekaźników) / 0.640 kg (14 przekaźników) 
Normy:   

EMC IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, 
IEC 61000-4-11 

 

2.1 Wymiary i mocowanie 

 
Fig. 2 .- Wymiary zewnętrzne 

Urządzenie może być instalowania w drzwiach szafy (otwór 138+1 x 138+1 mm według DIN 43 700). 
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3  SCHEMAT POŁĄCZEŃ STANDARDOWYCH 
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3.1 Karty i funkcje 

 
 

Computer plus może wykorzystywać różne karty, 
zależnie od dostępnych funkcji.  

Karta A: Komunikacja. Pomiar prądu kondensatora 
i pomiar prądu upływu 

Karta B:  Przekaźniki 

Karta C: Zasilanie i pomiary  

W Computer plus T8 i T14 używane są tylko karty 
B i C 

W Computer plus T8-CDI i T14-CDI są używane 
karty A, B i C 

 

3.2 Alokacja zacisków 
3.2.1 Karta C: Zasilanie i pomiary 

 
 

ZACISKI KARTY C  FUNKCJA 
1 Zasilanie 

2 Zasilanie 

3 Napięcie 1 

4 Napięcie 2 
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5 Napięcie 3 

6 Neutralny 

7 Wtórny 1 Prąd IA 

8 Wtórny 2 Prąd IA 

9 Wtórny 1 Prąd IB 

10 Wtórny 2 Prąd IB 

11 Wtórny 1 Prąd IC 

12 Wtórny 2 Prąd IC 

13 Styk NC przekaźnika alarmu 

14 Wspólny przekaźnika alarmu 

15 Styk NO przekaźnika alarmu 

 
3.2.2 Karta B: Przekaźniki 
 

ZACISKI KARTY B ALOKACJA FUNKCJA 
16 COM Wspólny przekaźników 

17 RL1 Przekaźnik 1 

18 RL2 Przekaźnik 2 

19 RL3 Przekaźnik 3 

20 RL4 Przekaźnik 4 

21 RL5 Przekaźnik 5 

22 RL6 Przekaźnik 6 

23 RL7 Przekaźnik 7 

24 RL8 Przekaźnik 8 

25 RL9 Przekaźnik 9 (*) 

26 RL10 Przekaźnik 10 (*) 

27 RL11 Przekaźnik 11 (*) 

28 RL12 Przekaźnik 12 (*) 

29 RL13 Przekaźnik 13 (*) 

30 RL14 Przekaźnik 14 (*) 

(*) Dostępne tylko w typach Computer plus T14 i T14-CDI 
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3.2.3 Karta A: Komunikacja, pomiary prądu w kondensatorach i pomiary prądu upływu  

 

ZACISKI KARTY A  ALOKACJA FUNKCJA 
31 A+ Zacisk A+ RS-485 (kontrola kondensatorów: tylko wersje TF) 

32 B- Zacisk B- RS-485 (kontrola kondensatorów: tylko wersje TF) 

33 S Zacisk S RS-485 (kontrola kondensatorów: tylko wersje TF)  

34 A+ Zacisk A+ Komunikacja RS-485 

35 B- Zacisk B+ Komunikcja RS-485 

36 S Zacisk S Komunikcja RS-485 

37 COM Wspólny dla wejść cyfrowych 

38 D1 Wejście cyfrowe 1 

39 D2 Wejście cyfrowe 2 

40 D3 Wejście cyfrowe 3 

41 D4 Wejście cyfrowe 4 

42 D5 Wejście cyfrowe 5 

43 IF - S1 Transformator upływu do ziemi, prąd upływu z uzwojenia wtórnego 1 

44 IF - S2 Transformator upływu do ziemi, prąd upływu z uzwojenia wtórnego 2 

45 IC1 - S1 Transformator pomiarowy, prąd kondensatora, faza 1. Uzw. wtórne 1 

46 IC1 - S2 Transformator pomiarowy, prąd kondensatora, faza 1. Uzw. wtórne 2 

47 IC2 - S1 Transformator pomiarowy, prąd kondensatora, faza 2. Uzw. wtórne 1 

48 IC2 - S2 Transformator pomiarowy, prąd kondensatora, faza 2. Uzw. wtórne 2 

49 IC3 - S1 Transformator pomiarowy, prąd kondensatora, faza 3. Uzw. wtórne 1 

50 IC3 - S2 Transformator pomiarowy, prąd kondensatora, faza 3. Uzw. wtórne 2 
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3.3 Podstawowy schemat połaczeń 
- Urządzenie PF wymaga transformatorów prądowych, które muszą być instalowane w linii zasilania 
sieciowego tak, że może przez nie płynąć całkowity prąd instalacji (prąd obciążenia + prąd kondensatorów). 
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4 KONFIGUROWANIE I URUCHAMIANIE   

Należy przeczytać instrukcje bezpieczeństwa na początku instrukcji. Należy przestrzegać tych warunków, 
aby zagwarantować bezpieczne działanie urządzenia i utrzymywanie go w dobrym stanie pod względem 
bezpieczeństwa. Urządzenie nie może być używane i programowane dotąd, aż zostanie zainstalowane w 
docelowym miejscu na pulpicie wraz z odpowiednimi elementami ochronnymi.  

Jeśli urządzenie będzie używane w sposób nie przewidziany przez producenta, urządzenie może nie 
być dostatecznie zabezpieczone przed awarią. 

Jeśli urządzenie zostało uszkodzone, spalone lub uderzone przez dowolny element, wewnętrzne obwody 
mogą być uszkodzone, zaś elementy zabezpieczające mogą działać niewłaściwie. W tym przypadku należy 
odłączyć zasilanie i skontaktować się z uprawnionym serwisem w celu wymiany. 

4.1 Badania przed włączeniem zasilania urządzenia 
Przed włączeniem zasilania urządzenia, należy sprawdzić: 

a.- Zasilanie pomocnicze: 

- Napięcie:      110 - 480 V a.c. (± 10%) 
- Częstotliwość:     50 ... 60 Hz 

b.- Napięcie znamionowe w obwodzie pomiaru napięcia: 

- Maksymalne napięcie znamionowe:   Up-N: 300 V a.c. / Up-p: 520 V a.c. 
- Częstotliwość:     45 ... 65 Hz 

c.-  Prąd znamionowy w obwodzie pomiaru prądu: 

- Wtórny … / 5 A:     5 A a.c.  

- Wtórny … / 1 A:     1 A a.c.  

d.-   Warunki robocze: 

- Temperatura robocza:    -10º  a  +50 ºC 

- Wilgotnośc względna:     < 95 % bez kondensacji 

e.-   Bezpieczeństwo: 

- Dostosowanie do instalacji CAT III 300 / 520 V a.c. według EN 61010. 

- Zabezpiczenie przed porażeniem elektrycznym przy pomocy podwójnej izolacji klasy II. 
 

Urządzenie jest przeznaczone do instalowania w drzwiach pulpitu (według DIN 43 700): 

- Otwór w pulpicie 138+1 x 138+1 mm 
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Wszystkie połączenia powinny znajdować się wewnątrz szafy. 

Uwaga: kiedy zasilanie urządzenia jest włączone, na zaciskach może występować 
niebezpieczne napięcie, zaś otwarcie osłony lub wyjęcie elementu może udostępnić 
elementy, na których jest również niebezpieczne napięcie. Zatem urządzenie nie może 
być używane dotąd, aż zostanie całkowicie zainstalowane. 

 

 

Regulator powinien być dołączony do obwodu zasilania chronionego przez bezpiecznik typu gl 
(IEC 269) lub M (IEC 127), o prądzie znamionowym z zakresu od 0.5 do 2 A. Powinien być 
wyposażony w MCB lub równoważne urządzenie, służące do odłączania urządzenia od 
obwodu zasilania. Zarówno zasilanie jak i obwody pomiaru napięcia oraz połączenia z różnymi 
przekaźnikami powinny być okablowane przewodami o minimalnym przekroju 1 mm2 (AWG 
17). Przewód połączeniowy wtórnej strony transformatora prądu powinien mieć minimalny 
przekrój poprzeczny 2 mm2 (AWG 14) i znamionową temperaturę minimalną równą 60 ºC. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

W celu dołączenia regulatora Computer plus do układu kompensacji współczynnika mocy, należy 
wykonać następujące czynności: 

− Dołączyć zaciski zasilania (1 i 2 w karcie C) do zasilania pulpitu sterowania. 

− Dołączyć zaciski VL1, VL2, VL3 i neutralny N (jeśli jest dostępny) do faz i przewodu neutralnego sieci. 

− BARDZO WAŻNE!!!: 

Urządzenie przyjmuje, że faza 1 jest dołączona do zacisku regulatora VL1, faza 2 jest dołączona do 
VL2, zaś faza 3 jest dołączona do VL3. (Kable L1, L2 i L3 dołączenia zasilania). 

− Dołączyć transformatory prądowe T1, T2 i T3 do faz 1, 2 i 3, odpowiednio. Jeśli każdy transformator nie 
zostanie dołączony do odpowiedniej fazy, można zastosować funkcję “Plug and Play”, żeby wykryć je 
automatycznie. Ponadto, można je konfigurować ręcznie w opcji Connection of Transformers V-I 
(Dołączanie transformatorów U-I) w menu konfiguracji (Setup). 

− Należy sprawdzić, że kable (S1-S2) od wtórnych uzwojeń transformatorów prądowych są dołączone do 
zacisków S1-S2 urządzenia Computer plus. Jeśli każdy transformator nie zostanie dołączony do 
odpowiedniej fazy, można zastosować funkcję “Plug and Play”, żeby wykryć je automatycznie. Ponadto, 
można je konfigurować ręcznie w opcji Connection of Transformers V-I (Dołączanie transformatorów U-I) 
w menu konfiguracji (Setup). 
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4.2 Włączenie zasilania regulatora 
− Zasilanie urządzenia może zostać włączone po dołączeniu kabli zasilania i pomiarowych. 

− Po włączeniu zasilania urządzenia Computer plus i odczekaniu czasu potrzebnego na uruchomienie, 
równego około 10 sekund, urządzenie rozpoczyna wyświetlanie mierzonych wartości. Pewne informacje 
mogą nie być spójne (cos ϕ poza sensownym zakresem, ujemne wartości mocy czynnej itp.). Jest to 
zwykle wynik nieprawidłowego podłączenia (transformatory prądowe dołączone do niewłaściwych faz, 
lub zamienione S1-S2).  

Tego typu błędy można usunąć bez przekładania kabli; po prostu należy wejść w menu konfiguracji 
(setup) urządzenia, wybrać opcję Connection of Transformers V-I (patrz rozdział 7.3), lub wykonać 
funkcję “Plug and Play” (patrz rozdział 7.2). 

UWAGA: Jeśli po podłączeniu urządzenie nie działa, należy pamiętać o uruchomieniu trybu RUN 
(rozdział 7.3.9) 

 

4.3 Ustawienia regulatora 

UWAGA:  

Ogólnie, regulator jest dostarczany z zablokowanymi wyjściami przekaźników. Zatem po dołączeniu 
napięcia, a przed regulacją ustawień, nie należy dołączać kondensatorów. Dołączenie kondensatora 
oznacza, że regulator został wyregulowany. 

Kiedy regulator jest wykorzystywany z bankiem kondensatorów firmy CIRCUTOR, jest już 
skonfigurowany i po ustawieniu na docelowym miejscu, wystarczy wybrać funkcję “Plug & Play” 
(patrz rozdział 7.2). 

Jeśli wiadomo, że regulator nie został skonfigurowany i kondensator jest dołączany, oznacza to, że 
coś działa nieprawidłowo. W takim przypadku należy sprawdzić ustawienia zgodnie z instrukcjami z 
rozdziału 7. 

Należy wykonać następujące czynności, w celu wyregulowania urządzenia: 

− Włączyć napięcie zasilania urządzenia i kontynuować instrukcje konfigurowania z rozdziału 7. 

− Skonfigurować alarmy odpowiednio do potrzeb zgodnie z instrukcjami z rozdziału 8. 

− Jeśli urządzenie jest dołączone do sieci komunikacyjnej i trzeba zintegrować urządzenie kompensujące 
współczynnik mocy z programem SCADA Power Studio, należy wykonać instrukcje z rozdziału 11. 
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5 PODSTAWOWE INSTRUKCJE PRZEGLĄDANIA MENU 

5.1 Przeglądanie menu: funkcje klawiszy 
System Computer plus ma cztery dynamiczne klawisze, oznaczone jako F1 F2 F3 i F4. Dynamiczne 
oznacza, że funkcje tych klawiszy nie zawsze są takie same, gdyż zmieniają się na każdej planszy. Funkcja 
każdego klawisza jest pokazywana w dolnej linii danej planszy. Na przykład, na planszach z Fig. 5 i 6, 
funkcje klawiszy odpowiadają wskazaniom na polach w dolnej części planszy. 

Ogólnie, można wrócić do głównego menu z dowolnej planszy, naciskając klawisz F1 dotąd, aż pojawi się 
plansza pokazana na Fig. 6. 

5.2 Główne menu i menu domyślne 
Normalnie, po włączeniu zasilania, urządzenie wykonuje początkowy test i w tym czasie wyświetla planszę 
początkową (Fig. 3). Po 5 sekundach wyświetlana jest plansza informacyjna (Fig. 4), podająca model, wersję 
programu, jezyk, datę i godzinę oraz numer seryjny. 

 

 
Fig. 3.- Plansza początkowa 

 
Fig. 4.- Plansza informacyjna 

Po 5 sekundach pokazywania planszy informacyjnej, urządzenie wyświetli planszę domyślną (Fig. 5). Kiedy 
urządzenie jest w trybie zatrzymania (STOP MODE), wyświetli komunikat w górnej części planszy (plansza 
wskazywania przekaźnika na Fig. 5). W tym przypadku należy sprawdzić konfigurację (patrz rozdział 7). 

.  

 
Fig. 5.- Plansza domyślna 

 
Fig. 6.- Główne menu 
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Wszystkie plansze wyświetlają w dolnej części planszy opcje przeglądania menu, które wybiera się 
naciskając klawisze F1  F2  F3 lub F4, zależnie od wybranej opcji. Zatem, w celu przejścia od planszy 
domyślnej (Fig. 5) do głównego menu (Fig. 6), należy nacisnąć F1.  
Computer plus przechodzi bezpośrednio do domyślnej planszy, kiedy żaden klawisz nie jest naciskany 
przez przynajmniej dwie minuty. 
 

5.3 Podstawowe opcje głównego menu 
Po włączeniu zasilania Computer plus i zakończeniu procesu uruchamiania, należy po prostu nacisnąć 
klawisz F1 odpowiednią liczbę razy, aby dojść do głównego menu (Fig.6). 

Na głównym menu wyświetlonych jest 6 folderów, które odpowiadają podstawowym funkcjom, które może 
wykonać Computer Plus. Wspomnianymi funkcjami są: 

• Measure (Pomiar): Wyświetla mierzone parametry (napięcia i prądy) i wyliczane inne parametry 
(moc, współczynnik mocy itd.) 

• Setup (Konfiguracja): Stosowana do konfigurowania urządzenia i dostosowywania do warunków 
pracy. 

• Set Alarm: (Konfigurowanie alarmu). Ustawianie maksymalnych i minimalnych wartości dla 
wyzwalania, opóźnienia itd.. 

• Alarms (Alarmy): Pokazuje stany alarmów 

• Harmonics (Harmoniczne): Pokazuje harmoniczne napięcia i prądu. 
• Test: Ręczne dołączanie i odłączanie kondensatorów i test systemu. 

Na dole głównego menu jest szereg opcji menu, które można wybierać przy pomocy klawiszy F1 F2 F3 i 
F4 . Wśród opcji menu są: 

 Wyświetlenie planszy pokazującej nazwę urządzenia, model, wersję i numer seryjny. 

 Używane do przeglądania głównego menu i wybierania żądanej opcji.  

  Wybranie opcji i przejście do żądanego menu. 
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5.4 Edytowanie pól liczbowych i tekstowych 
− Wiele menu pokazuje opcję edycji pól liczbowych lub tekstowych. Zwykle edycja jest wykonywana w 

następujący sposób: 

− Po naciśnięciu klawisza Edit wyświetlane jest następujące menu:  

−  Po wybraniu pola do edycji, należy nacisnąć  

− Zostanie pokazane menu  

− Podczas edycji liczb, naciskanie klawisza  zmienia edytowaną cyfrę – jest ona wskazywana przez 
podkreślenie – zaś naciskanie klawisza  cyklicznie zmienia jej wartość (0 do 9). Po uzyskaniu 

właściwej wartości można przejść do następnego znaku. Na koniec należy nacisnąć klawisz . 

− Jeśli nowa wartość jest nieprawidłowa lub poza zakresem, naciśnięcie klawisza  przywróci 
poprzednią wartość. 

− Podczas edycji pól z różnymi opcjami, wyświetlane jest menu . Można 
zmieniać opcje przy pomocy klawisza . Po uzyskaniu żądanej wartości, należy nacisnąć klawisz 

 
 
6 UKŁAD POD-MENU 

Każda z podstawowych funkcji, opisanych w odniesieniu do głównego menu (folderów) ma szereg opcji 
lub pod-menu, które umożliwiają konfigurowanie urządzenia lub sprawdzenie statusu różnych wielkości, 
kontrolowanych przez Computer Plus. Poniżej przedstawiono układ pod-menu. Dokładny opis znajduje się 
w rozdziale 7. 
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6.1 Menu pomiarów (Measure) 
Menu pomiarów umożliwia wyświetlenie wszystkich parametrów, które są mierzone lub wyliczane przez 
urządzenie. Układ jest pokazany na Fig. 7.  
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Fig.7.- Drzewo menu pomiaru (Measure) 
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6.2 Menu konfiguracji urządzenia (Device setup) 
W menu konfiguracji można ustawiać różne opcje urządzenia Computer Plus. Menu jest chronione hasłem. 
Można przeglądać menu i sprawdzać konfiguracje parametrów, ale w celu edycji ich na dowolnej planszy, 
należy nacisnąć klawisz Edit. Przed wprowadzeniem zmian należy podać hasło. Standardowo, hasłem jest 
sekwencja klawiszy F1 F3 F2 F4 . Układ menu jest pokazany na Fig. 8 (opis znajduje się w rozdziale 7). 

 
UWAGA: Komunikacja jest dostępna tylko w wersjach T8-CDI i T14 CDI Computer plus. 

 
Fig.8.- Drzewo menu konfiguracji urządzenia 
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6.3 Menu konfiguracji alarmów (Alarm setup) 
Menu kondfiguracji alarmów wyświetla i umożliwia programowanie alarmów w Computer Plus. Menu jest 
chronione hasłem. Można przeglądać menu i sprawdzać, jak są skonfigurowane alarmy, ale w celu ich edycji 
należy nacisnąć klawisz Edit. Przed wprowadzeniem zmian należy podać hasło. Standardowo hasło jest 
sekwencją klawiszy F1 F3 F2 F4 . Układ menu jest pokazany na Fig.9. 

 
UWAGA: Parametry I leak, THDIC oraz Ic są dostępne tylko dla wersji T8-CDI i T14 CDI Computer plus 

Fig.9.- Drzewo menu konfiguracji alarmów 
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6.4 Menu statusu alarmów (Alarm status) 
Menu wyświetla i umożliwia reset alarmów, które zostały wyzwolone, ale nie można go użyć do zmiany 
granic lub stanu aktywacji. Układ menu jest pokazany na Fig.10 
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UWAGA:  Parametry I leak, THDIC oraz Ic są dostępne tylko dla wersji T8-CDI i T14 CDI  Computer plus  

Fig.10.- Drzewo menu alarmów 
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6.5 Menu harmonicznych (Harmonics) 
Menu wyświetla 32 harmoniczne dla różnych napięć i prądów, mierzonych przez Computer plus. 
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UWAGA: Parametry IC1, IC2, IC3 oraz THDIC są dostępne tylko dla wersji T8-CDI i T14 CDI Computer plus  

Fig.11.- Menu harmonicznych 
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6.6 Manu testów (Test) 
Menu Test może zostać użyte do wprowadzenia ręcznego trybu pracy urządzenia. Opcje w tym menu 
zostały dostosowane do wykonywania różnych testów systemu kompensacji, włącznie z testami 
przewidywania harmonicznych. Wejście w to menu powoduje, że urządzenie działa w trybie ręcznym, a 
zatem przerywa wykonywanie funkcji regulacyjnych. 

 
Fig.12.- Drzewo menu Test 

 
7 KONFIGURACJA URZĄDZENIA: MENU KONFIGURACJI (SETUP MENU) 

Computer plus musi zostać zaprogramowany w celu dostosowania go do kompensowanej instalacji. Proces 
dostosowywania wymaga wybrania szeregu parametrów, takich jak liczba zespołów kondensatorów, moc 
każdego zespołu, przekładnia transformatora prądowego (CT) itd. Wszystkie parametry można regulować w 
następujący sposób: 

− Automatyczna regulacja przy użyciu opcji Plug & Play  

− Regulacja ręczna (Manual) 

Przed rozpoczęciem konfigurowania, proszę zapoznać się z drzewem menu, opisanym w rozdziale 6.2. 
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7.1 Hasło 
− Kiedy ma być zmieniana konfiguracja, zawsze wyświetlana jest plansza pokazana na Fig. 13, żądając 

podania hasła. W celu uaktywnienia opcji programowania, należy wprowadzić sekwencję klawiszy F1 
F3 F2 F4. Urządzenie odłączy wszelkie dołączone zespoły kondensatorów, a następnie wyświetli 
planszę konfiguracji. Prawa ikona w kształcie zamka wskazuje, czy urządzenie jest zablokowane dla 
edycji parametrów. 

 
Fig.13.- Żądanie podania hasła 

7.2 Konfiguracja "Plug & Play" 
Jedną z najważniejszych cech urządzenia Computer plus w porównaniu z innymi, tanimi regulatorami, są 
jego ułatwienia konfiguracji. Computer plus ma w menu konfiguracji opcję Plug & Play. W opcji tej trzeba 
wprowadzić następujące dane: 

− Moc każdego zespołu kondensatorów 

− Napięcie i układ połączeń kondensatorów: gwiazda lub trójkąt (star lub delta).  

UWAGA: 

1) Podczas konfigurowania opcji Plug&Play, urządzenie dołącza zespół kondensatorów, w celu 
zmierzenia przekładni transformatorów prądowych (CT) 

2) Moc bierna (kvar) każdego zespołu kondensatorów dla napięcia znamionowego jest podana na 
każdym kondensatorze. 

Po wprowadzeniu tych informacji, urządzenie może skonfigurować wszystkie inne parametry po naciśnięciu 
jednego klawisza, dzięki czemu oszczędza się czas i unika popełnienia błędów. Po wyliczeniu konfiguracji 
instalacji, a przed uruchomieniem automatycznego trybu regulacji, urządzenie wyświetli raport z 
konfigurowania różnych parametrów i zażąda zatwierdzenia. 

W celu skonfigurowania urządzenia w trybie Plug & Play, należy wykonać następujące czynności: 
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7.2.1 Etap 1 Plug&Play 

− Przejść do głównego menu (Fig. 14) 

− Przy pomocy strzałek  wybrać folder  i nacisnąć OK. Na ekranie zostanie 
pokazana plansza z Fig.15. 

 
Fig. 14.- Główne menu 

 
Fig.15.- Menu konfiguracji (Setup) 

 

− Wybrać opcję  i nacisnąć OK . Zostanie pokazana plansza z Fig. 16. 

− Nacisnąć  Edit. Pojawi się plansza z żądaniem podania hasła, jeśli edycja jest zablokowana. 
Należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 7.1. Po wpisaniu hasła, zostanie 
wyświetlona plansza pokazana na Fig.17. 

 
Fig.16.- Programowanie mocy kondensatora 

 

 
Fig.17.- Programowanie mocy kondensatora 

− Na planszy pokazanej na Fig.17, każde pole reprezentuje zespół kondensatorów, zaś wpisana do niego 
liczba podaje nominalną moc bierną (kvar) kondensatora. Przy pomocy strzałki  można 
konfigurować dany zespół. W celu skonfigurowania pierwszego zespołu, należy nacisnąć Edit, kiedy 
jest on podświetlony i pokazana jest plansza jak na Fig. 18. Można teraz zmieniać moc danego zespołu. 
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Fig.18.- Programowanie mocy kondensatora 

 
Fig.19.- Programowanie mocy kondensatora w 

drugim zespole 

− Na planszy pokazanej na Fig. 18 można, przy pomocy strzałki  wybrać cyfrę, a przy pomocy 
strzałki  zmienić jej wartość. Należy zaprogramować wartość mocy dla każdego zespołu, a na 
koniec zatwierdzić przez naciśnięcie OK . 
UWAGA: Po zaprogramowaniu pierwszego zespołu, wszystkie pozostałe zespoły zmienią swoje 
wartości na wartość wpisaną dla pierwszego (30 kvar w przypadku pokazanym na Fig.18). Zostanie 
pokazana plansza jak na Fig. 17, umożliwiając zaprogramowanie następnego zespołu. Przyjmijmy, że 
drugi zespół ma moc 60 kvar. Należy wybrać drugi zespół przy pomocy  i powtórzyć operację 
zaprogramowania wartości 60. Na koniec należy nacisnąć OK. Zostanie wyświetlona plansza pokazana 
na Fig. 19, na której następne zespoły również przyjęły wartość 60.  

− Liczba zespołów: Poprzednie plansze pokazywały 8 pól w przypadku stosowania Computer plus T8 i 
14 w przypadku Computer plus T14. Jeśli urządzenie ma mniej zespołów, na przykład 6 dla Computer 
plus T8, należy zaprogramować dla zespołu N+1 moc zerową (w przykładzie pokazanym na Fig. 20, 
zespół 7) – regulator będzie wówczas znał liczbę zespołów (w tym przypadku 6). Fig. 21 pokazuje 
przykład Computer plus T14 zaprogramowanego dla 10 zespołów (zespół 11 i pozostałe mają zerowe 
moce). 

 
Fig.20.- Programowanie banku z 6 zespołami 

(zespół 7 = 0 kvar) w Computer plus T8 

 
Fig.21.- Programowanie banku z 10 zespołami 

(zespół 11 = 0 kvar) w Computer plus T14 
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7.2.2 Etap 2 Plug&Play 

− Nominalne napięcie kondensatorów i konfiguracja zespołów: Drugi etap Plug&Play obejmuje wybór 
nominalnego napięcia kondensatorów i układu połączeń (gwiazda lub trójkąt). Informacje te są zwykle 
pokazane na etykiecie kondensatorów, wraz z nominalną mocą. Ogólnie, zwykle stosowany jest układ 
połączeń trójkąt, chyba, że podano inaczej. W celu wprowadzenia tej informacji do regulatora, należy 

otworzyć folder  i nacisnąć OK. Pojawi się plansza pokazana na Fig.22. Należy wybrać 
opcję V Cap i nacisnąć Ok. Zostanie pokazana plansza jak na Fig. 23. Po naciśnięciu Edit zostanie 
wyświetlona plansza pokazana na Fig. 24. Po wybraniu pola do edycji przy pomocy  i ponownym 
naciśnięciu Edit, zostanie wyświetlona plansza jak na Fig.25. Przy pomocy strzałki  można 
wybierać cyfry, zaś przy pomocy strzałki  można zmieniać ich wartości. Na koniec należy 
zatwierdzić nową wartość przez naciśnięcie  Ok . W sekcji Unit można wybrać jednostkę V lub kV, zaś 
w Connec można wybrać  lub Y 

 

 
Fig.22.- Konfigurowanie kondensatora 

 
Fig.23.- Konfigurowanie kondensatora  

 

 
Fig.24.- Konfigurowanie kondensatora  

 
Fig.25.- Konfigurowanie kondensatora  
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7.2.3 Etap 3 Plug & Play 

− Po skonfigurowaniu mocy i parametrów zespołów kondensatorów, można uruchomić automatyczne 
konfigurowanie. W tym celu, należy wybrać opcję Plug&Play z głównego menu (Fig.26) i nacisnąć OK. 
Zostanie wyświetlona plansza pokazana na Fig. 27. Zatwierdzamy konfigurowanie przez naciśnięcie Do. 
Wszelkie dołączone zespoły zostaną pokazane na planszy pokazanej na Fig. 28, lub, w przypadku 
pierwszego konfigurowania, zostanie pokazana plansza jak na Fig. 29. 

 

 
Fig.26.- Uruchomienie automatycznej konfiguracji 

Plug&Play  

 
Fig.27.- W celu uruchomienia Plug&Play należy 

nacisnąć Do 

 

 
Fig.28.- Plug&Play w przypadku, gdy są dołączone 

zespoły 

 
Fig.29.- Rozpoczęcie Plug&Play 

 

− Od tego momentu, automatyczne konfigurowanie Plug&Play będzie przypisywało fazy i kierunki dla CT, 
przypisując każdy transformator do odpowiedniej fazy, licząc przekładnię transformatora, przy założeniu, 
że stosowane są transformatory In/5A. Wyniki automatycznych regulacji są pokazane na innych 
planszach, jak pokazano na Fig.30 do 33. 
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Fig.30.- Plug&Play. Informacje o alokacji faz 

 
Fig.31.- Plug&Play. Informacje o alokacji faz 

 

 
Fig.32.- Plug&Play. Dołączenie uzwojenia 
wtórnego, kolejność faz i prąd pierwotny 

transformatorów 

 
Fig.33.- Zakończenie Plug&Play 

 
7.2.4 Interpretacja konfiguracji, wykonanej przy pomocy Plug & Play 

− Plansza pokazana na Fig. 30 przedstawia informacje o fazie, z którą połączone są transformatory 
prądowe (CT). Jeśli IA, IB i IC są pokazane z V1, V2, V3 i wszystkie są w kolejności S1-S2, każdy CT 
jest połączony z właścią fazą i we właściwym kierunku. Jednakże, w przypadku pokazanym na Fig. 31, 
prąd został dołączony do fazy C zamiast B i vice versa, zaś zaciski CT fazy 3 zostały odwrócone. 

UWAGA: Informacja ta jest zwykle właściwa, jeśli obciążenie jest indukcyjne lub nieco pojemnościowe 
podczas konfiguracji Plug&Play (cos phi między 0.65 indukcyjnym a 0.98 pojemnościowym). W każdym 
przypadku, jeśli połączenia są właściwe, można powtórzyć konfigurację Plug&Play i jeśli wyniki są takie 
same, jest duże prawdopodobieństwo, że połączenia sa takie, jak wykryte przez automatyczne 
konfigurowanie. 

− Plansza na Fig. 32 pokazuje informacje o kolejności faz dołączonych do V1, V2, V3 i o przekładniach 
CT, wykrytych przez automatyczną konfigurację Plug&Play. 

− Końcowa konfiguracja automatyczna jest pokazana na planszy jak na Fig. 33, wskazując zakończenie 
Plug&Play. 
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− Jeśli jest komunikat błędu po zakończeniu automatycznego procesu konfigurowania, należy ponownie 
wykonać proces i jeśli błąd utrzymuje się, należy skonfigurować system ręcznie, jak opisano w rozdziale 
7.3. 

− Jeśli nie ma komunikatu błędu po zakończeniu automatycznego procesu konfigurowania, należy 
nacisnąć klawisz Run , żeby sprawdzić, czy wartości cos φ i liczba dołączonych zespołów są logiczne 
(patrz Fig. 33b). Jeśli wspomniane wartości są poprawne, należy ponownie nacisnąć klawisz Run , żeby 
uruchomić działanie regulatora. 

 
7.2.5 Domyślne wartości Plug&Play 

Pewne parametry wpływają na proces kompensacji; są one konfigurowane domyślnie przez Plug & Play.  

Domyślne wartości parametrów są pokazane w tabeli 7.1. 

Parametr Znaczenie Wartości domyślne 
cos ϕ objective  Pożądana wartość cos ϕ 1 

Default connection of 
capacitors Konfiguracja zespołów Trójkąt 

Tact  Czas łączenia / rozłączania zespołów 10 s 

Trec Czas ponownego załączania tego 
samego zespołu 50 s 

V1/V2 voltage transformer 
ratio 

 

Przekładnia transformatorów pomiaru 
napięcia (ogólnie 1, z wyjątkiem MV lub 

HV) 
1/1 

Current transformer 
secondary Nominalna wartość I2 /5 

Menu language Język menu Hiszpański 

Parameters of the 
communications channel Parametry kanału komunikacyjnego 

Port...1 
Szybkość… 19200 
Parzystość... Nie 

Liczba bitów danych… 8  
Liczba bitów stop… 1 

Table 7.1.- Parametry konfigurowane domyślnie 

 
7.2.6 Plug & Play dla Computer plus T8-CDI i T14-CDI 

W przypadku stosowania Computer plus T8-CDI lub T14 CDI, do którego zostały dołączone wtórne sygnały 
trzech transformatorów napięcia w celu pomiaru prądu pobieranego dla każdej fazy przez automatyczny 
bank kondensatorów i wspomniana funkcja została odblokowana podczas konfigurowania regulatora, 
wykonywany jest drugi proces Plug & Play, w celu ustalenia wartości sygnału pierwotnego w 
transformatorach napięciowych, zainstalowanych w celu pomiaru prądu pobieranego przez automatyczny 
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bank kondensatorów i przypisane zostaną fazy i kierunki wspomnianych transformatorów, przyjmując w 
każdym przypadku, że stosowane są transformatory In/5A. W celu odblokowania tej funkcji, należy wykonać 
poniższą procedurę. 

− W folderze , należy wybrać opcję  (Fig. 33b) i nacisnąć OK . Zostanie 
wyświetlona plansza pokazana na Fig. 33c. 

  

 
Fig. 33b – Menu konfigurowania 

 
Fig. 33c – Menu konfigurowania CDI 

 
− Po naciśnięciu Edit, jeśli edycja jest zablokowana, zostanie wyświetlona plansza hasła. Należy 

wykonać czynności opisane w rozdziale 7.1. Po wprowadzeniu hasła, zostanie wyświetlona plansza, 
pokazana na Fig. 33d. 

− Wybrać opcję  przy użyciu przycisku , nacisnąć Edit i ustalić wartość  jeśli 

poprzednio była , używając przycisk  . W celu zatwierdzenia, należy nacisnąć przycisk OK. 

 

 
Fig. 33d – Menu konfigurowania CDI 

 
− W tym przypadku, konfigurowanie Plug & Play będzie kontynuowane od planszy pokazanej na Fig. 33, 

wyświetlając wyniki automatycznego konfigurowania na kolejnych planszach, jak w przypadku operacji 
Plug & Play dla zewnętrznych transformatorów. 
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7.3 Konfigurowanie ręczne (MANUAL Setup) 
Chociaż najprostszym sposobem konfigurowania Computer plus jest skorzystanie z opcji Plug & Play, 
wszystkie parametry urządzenia można skonfigurowac również ręcznie. 

 
7.3.1 Ogólne informacje o menu konfigurowania 

− W celu edycji danego pola, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 5.4. 

− Plansza pokazana na Fig.33b zostanie wyświetlona na końcu procesu konfigurowania dla każdej 
planszy konfigurowania (po końcowym zatwierdzeniu ustawień przy pomocy OK), pokazując cos ϕ w 
każdej fazie i dla trzech faz. Urządzenie pokazuje również w odwróconym wideo, które zespoły będą 
dołączane, jeśli ustawienia zostaną zaakceptowane i urządzenie zostanie uruchomione w trybie Run. 
Pasek menu pokazuje opcje edycji wartości po naciśnięciu Edit. Urządzenie zostanie uruchomione po 
naciśnięciu Run . Na końcu procesu konfigurowania, kiedy wyświetlane na ekranie wartości wydają się 
być logiczne zarówno pod względem wartości cos ϕ jak i odnośnie przewidzianych do dołączenia 
zespołów, należy nacisnąć Run . W przeciwnym przypadku, należy nacisnąć Edit w celu powrotu do 
menu konfigurowania i usunięcia błędów. 

 
Fig.33b.- Na końcu każdej planszy konfigurowania 

 
7.3.2 Wejście do menu konfigurowania 

− W celu wejścia do menu konfigurowania, należy otworzyć menu główne (Fig.34). Przy pomocy strzałek 

 należy wybrać folder  i nacisnąć OK. Zostanie wyświetlona lista opcji, 
pokazana na Fig.35. 
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Fig. 34.- Główne menu 

 
Fig.35.- Menu konfigurowania 

 
− Można przeglądać wszystkie parametry, sprawdzajac, jak są zaprogramowane. Jednakże przy próbie 

edycji danego pola, zostanie wyświetlona plansza z żądaniem podania hasła (Fig.36). Należy 
postępować zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 7.1, aby wpisać hasło. 

− Jeśli urządzenie działa, przed wykonaniem procesu konfigurowania pojawi się plansza, pokazana na 
Fig. 37. 

 

 
Fig.36.- Żądanie hasła 

 

 
Fig. 37.- Konfiguracja z dołączonymi zespołami. 

− Niezbędnymi parametrami, które muszą być skonfigurowane przed uruchomieniem Computer plus są:  

− C Power kvar  (moc bierna kondensatora) 
− Capacitor  (kondensator) 
− V-I Connections (połączenia U-I) 
− Transf. Ratio (przekładnia transformatora) 
− Compensation (kompensacja) 
− Target Cos φ (docelowy cos φ 
− tact, trec  (czasy łączenia i ponownego łączenia) 

− Poza niezbędnymi parametrami, pokazanymi w powyższej liście, Computer plus ma szereg 
parametrów, które nie mają bezpośrednioego wpływu na proces kompensacji. Parametrami tymi są: 
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− Date/Time  (data / czas) 
− Display  (wyświetlanie) 
− Communications (łączność) 
− Clear/Update (kasowanie / aktualizacja) 

 
7.3.3 Ustalanie mocy kondensatora 

Można ustalić moc każdego zespołu kondensatorów w urządzeniu kompensującym.  
Sposób ustalania jest opisany w rozdziale 7.2.1 dla konfiguracji Plug&Play. 

UWAGA: Dla każdego zespołu można wpisać dowolną moc, jednakże zwykle są one wykonywane z 
rosnącymi mocami, zgodnie z proporcjami 1:1:1:1; 1:2:2:2 lub 1:2:4:4. W każdym przypadku można użyć 
wiele innych proporcji, na przykład 1:1:2:2:3:3:5:8. 

 
7.3.4 Ustalanie i konfigurowanie nominalnego napięcia kondensatorów 

Drugi etap Plug&Play obejmuje wybór nominalnego napięcia kondensatorów i połączenia w gwiazdę lub 
trójkąt. Informacje te są zwykle pokazywane na etykiecie kondensatorów, wraz z nominalną mocą. 
Sposób ustalania jest opisany w rozdziale 7.2.2 dla konfiguracji Plug&Play. 

 
7.3.5 Ustalanie połączeń trasformatorów prądowych (CT) 

− Otworzyć menu konfigurowania (setup) zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 7.3.2 

− Wybrać opcję V-I connections (połączenia U-I) i nacisnąć OK. Zostanie wyświetlona plansza pokazana 
na Fig. 39. W tym przypadku, fazy dołączone do VL1, VL2 i VL3 odpowiadają fazom, do których 
dołączone są transformatory prądowe A, B i C. Zatem domyślne połączenia są VL1 z IA, VL2 z IB i VL3 
z IC. Urządzenie przyjmuje to domyślne połączenie i mierzy cos ϕ. Wartości są pokazane w górnej 
części planszy wraz z kolejnością faz z prawej strony (123 lub 132). Kolejność jest mierzona na 
sygnałach napięciowych. Jeśli pokazywana jest kolejność 132, należy zmienić kable napięć VL2 i VL3, 
aby uzyskać poprawne podłączenie, w którym system pokaże 123. 

−  

 
Fig. 38.- Podłączenie transformatorów 

 
Fig.39.- Menu podłączania transformatorów 
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− Plansza pokazana na Fig. 39 wskazuje, że kable VL1, VL2 i VL3 mogą nie pasować do odpowiednich 
transformatorów prądowych. Wartości cos ϕ nie są zgodne z oczekiwanymi wynikami (faza indukcyjna 
i dwie fazy pojemnościowe). Zatem trzeba edytować wartości na planszy, na przykład zmieniając IB na 
IC i odwracając S1-S2, aż do uzyskania zestawu właściwych wartości cos ϕ.  

− W celu edycji, należy wybrać opcję Edit  - zostanie wyświetlona plansza pokazana na Fig. 38. Przy 
pomocy strzałki należy zmienić pole do edycji. Po ponownym naciśnięciu Edit można zmienić na 
przykład IB na IC, lub S1-S2 na S2-S1. 

− Jeśli nie wiadomo, jak są dołączone kable transformatorów prądowych (CT), należy próbować różnych 
kombinacji, aż do uzyskania sensownych wartości cos ϕ. Może to zostać uzyskane na przykład przy 
pomocy konfiguracji pokazanej na Fig. 41. Oznacza to, że CT faz 2 i 3 są zamienione i że wtórne 
uzwojenie fazy 3 ma odwrócone podłączenie S1-S2. 

 

 
Fig. 40.- Menu zmiany podłączenia CT. 

 
Fig. 41.- Menu ze zmienionym podłączeniem 

transformatora 

−  Kiedy konfiguracja zapewnia sensowne wartości cos ϕ, należy nacisnąć OK i poprawić podłączenia 
transformatorów. 

 
7.3.6 Uzgadnianie przekładni transformatorów 

W tym menu można uzgadniać przekładnie transformatorów napięciowych i transformatorów prądowych. 
Ogólnie, w systemach średniego lub wysokiego napięcia (MV lub HV) są tylko transformatory napięciowe. W 
przypadku instalacji niskonapięciowych, przekładnie transformatorów napięciowych są równe 1:1. 

W celu uzgodnienia przekładni transformatora, należy wykonać następujące czynności: 

− Otworzyć menu konfiguracji (setup) zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 7.3.2 

− Z listy opcji wybrać Transf. Ratio (plansza pokazana na Fig.42) i nacisnąć OK, aby wyświetlić planszę 
pokazaną na Fig.43. 
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Fig. 42.- Menu przekładni transformatora 

 
Fig. 43.- Menu edycji przekładni transformatora 

− Nacisnąć Edit; zostanie wyświetlona plansza pokazana na Fig. 44. W celu edycji pola, należy 
postępować zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 5.4. 

 

 
Fig. 44.- Manu przekładni transformatora 

 
Fig. 45.- Menu edycji przekładni transformatora  

 

− Po zakończeniu edycji, należy nacisnąć OK, żeby wyświetlić planszę pokazaną na Fig. 45, podającą 
wartości kW, kvar, kVA i cos ϕ. W odwrotnym wideo komputer pokaże zespoły kondensatorów, które 
zostaną podłączone w przypadku zatwierdzenia ustawień. Pasek menu pokazuje opcje kontynuowania 
edycji wartości po naciśnięciu Edit. Urządzenie zostanie uruchomione po naciśnięciu Run. Jeśli 
wyświetlane wartości są poprawne, należy nacisnąć Run. W przeciwnym przypadku należy znaleźć błąd. 

 
7.3.7 Ustalanie wartości obiektowego cos ϕ  

Można ustalać wartość obiektowego cos ϕ. W tym celu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: 

− Należy przejść do menu konfigurowania (setup) zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 7.3.2 

− Z menu opcji należy wybrać Target cos φ (plansza na Fig.46) i nacisnąć OK . Zostanie wyświetlona 
plansza pokazana na Fig.47. 
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Fig. 46.- Menu przekładni transformatora 

 
Fig. 47.- Menu edycji przekładni transformatora  

 

− Nacisnąć Edit w celu poprawienia danej wartości. W celu edycji pola, należy postępować zgodnie z 
procedurą opisaną w rozdziale 5.4. 

 
7.3.8 Regulacja czasów Tact i Trec 

Czasy łączenia, rozłączania i ponownego łączenia zespołów kondensatorów mogą być regulowane 
(ponowne łączenie oznacza dołączenie zespołu, który był dołączony poprzednio). W tym celu należy 
postępować zgodnie z poniższą procedurą: 

− Przejść do menu konfigurowania (setup) zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 7.3.2.  

− Wybrać opcję Tact, Trec i nacisnąć OK. Zostanie wyświetlona plansza pokazana na Fig.49. 

− Nacisnąć Edit w celu zmiany wybranej wartości. W celu edycji pola, należy postępować zgodnie z 
procedurą opisaną w rozdziale 5.4. 

 

 
Fig. 48.- Menu Tact, Trec 

 
Fig. 49.- Menu edycji Tact, Trec 
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7.3.9 Ustalanie trybu kompensacji 

Można ustalać różne parametry, odnoszące się do trybu kompensacji. W tym celu należy postępować 
zgodnie z procedurą: 

− Przejść do menu konfiguracji (setup), zgodnie z procedurę opisaną w rozdziale 7.3.2.  

− Wybrać opcję Compensation (Fig.50) i nacisnąć OK. Zostanie wyświetlona plansza pokazana na 
Fig.51. 

− Nacisnąć Edit w celu poprawienia wybranej wartości parametru.  

 

 
Fig. 50.- Menu Tact, Trec 

 
Fig. 51.- Menu edycji Tact, Trec   

 
− Dostępne są następujące opcje: 

TRIPH… W przypadku Computer plus T8 lub T14 z wyjściami przekładnikowymi jest to jedyna 
dostępna opcja. 

FCP lub LINEAR… Opcja ta odnosi się do sekwencji etapów FIFO (FCP) lub LIFO (LINEAR). Tryb 
FIFO oznacza, że pierwszy zespół dołączany jest również pierwszym rozłączanym, zaś tryb LINEAR 
oznacza, że ostatni dołączany zespół jest odłączany najpierw. 

SEC… W przypadku Computer plus T8 lub T14 z wyjściami przekaźnikowymi, opcja nie jest 
dostępna. 

Mode… można wybierać między RUN a STOP; opcja może być stosowana do uruchamiania i 
zatrzymywania Computer plus. 

− W celu edycji pola, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 5.4. 

 
7.3.10 Ustalanie daty i czasu 

− Przejść do menu konfigurowania (setup) zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 7.3.2.  

− Wybrać opcję Date / Time  (Fig.52) i nacisnąć OK Zostanie wyświetlona plansza pokazana na Fig.53. 
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− Nacisnąć Edit w celu poprawienia wartości day/month/year (dzień/miesiąc/rok) i hour:minute:second 
(godzina:minuta:sekunda).  

− W celu edycji pola, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 5.4. 

 

 

Fig. 52.- Menu ustalania daty i czasu 

 

Fig. 53.- Menu edycji daty i czasu 
 
7.3.11 Konfigurowanie wyświetlania 

− Przejść do menu konfigurowania (setup) zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 7.3.2.  

− Wybrać opcję Display (Fig.54) i nacisnąć OK . Zostanie wyświetlona plansza pokazana na Fig.55. 

− Nacisnąć Edit w celu edycji wybranej wartości parametru.  
 

 
Fig. 54.- Menu konfigurowania wyświetlacza 

 

 
Fig. 55.- Menu edycji parametrów wyświetlacza 

− Można konfigurować następujące parametry 

Cont … Ustalanie kontrastu ekranu. Zakres wartości od 00 do 99 

BLight… Ustalanie podświetlenia wyświetlacza. Możliwości: 

ON… Zawsze włączone 

OFF… Zawsze wyłączone 
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10 , 90 or 180… Czas w sekundach, w którym podświetlenie jest włączone od ostatniego 
naciśnięcia klawisza 

 Lang… Można wybrać Spanish lub English  

− W celu edycji pola należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 5.4. 

 
7.3.12 Ustalanie parametrów komunikacyjnych 

Niniejsza opcja jest używana do ustalania parametrów komunikacyjnych, kiedy Computer plus jest 
integrowany z siecią przy pomocy “Power Studio Scada”. W celu ustalenia parametrów należy wykonać 
następujące czynności: 

− Przejść do menu konfigurowania (setup) zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 7.3.2.  

− Wybrać opcję Communications (Fig.56) i nacisnąć OK . Zostanie wyświetlona plansza pokazana na 
Fig.57. 

− Nacisnąć Edit w celu zmiany wartości wybranego parametru.  
 

 
Fig. 56.- Menu konfigurowania komunikacji 

 
Fig. 57.- Edycja parametrów komunikacyjnych  

− Można konfigurować następujące parametry: 

Perip … Ustalanie numeru peryferii, kiedy Computer plus jest w sieci przyrządów dołączonej do 
“Power Studio Scada”. Zakres od 001 do 255 

Baud…Opcja ustala szybkość transmisji (Baud rate). Dostępne opcje: 9600, 19200, 38400 i 57600  

Parity… Ustala parzystości. Dostępne opcje: None (brak), Even (parszysta), Odd (nieparzysta) 

Bits… Ustala liczbę bitów danych i bitów stopu. Opcje: 8bits , 1stop lub 8bits , 2stop 

− W celu edycji pola należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 5.4. 
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7.3.13 Ustalanie kasowania / aktualizacji 

Opcja używana jest do usuwania zapisów wartości maksymalnych i minimalnych i uruchamiania 
konfigurowania urządzenia. 

− Otworzyć menu konfiguracji (setup), postępując zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 7.3.2.  

− Wybrać opcję Clear / Update (kasowanie / aktualizacja) (Fig.58) i nacisnąć OK. Zostanie wyświetlona 
plansza pokazana na Fig.59. 

− Nacisnąć Edit w celu zmodyfikowania wartości parametrów.  

 

 
Fig. 58.- Menu Clear / Update 

 
Fig. 59.- Menu edycji Clear / Update 

− Można konfigurować następujące parametry: 

Max… Usuwa zarejestrowane wartości maksymalne i minimalne 

Energy.… Resetuje mierniki energii 

Update… Aktualizuje oprogramowanie urządzenia przy pomocy odpowiedniego programu. Opcja ta 
jest dostępna tylko dla serwisu firmy CIRCUTOR. 

 
7.3.14 Ustawienia modułu CDI 

W przypadku stosowania regulatorów Computer plus T8-CDI i T14 CDI można uaktywnić funkcję pomiaru 
prądu pobieranego dla każdej fazy przez automatyczny bank kondensatorów, wartość pierwotnego napięcia 
transformatora napięciowego, używanego do pomiaru wspomnianego prądu i – w przypadku, gdy 
transformator prądu upływu do ziemi jest zainstalowany w celu pomiaru natężenia prądu upływu z banku 
kondensatorów – liczbę zwojów wspomnianego transformatora prądu upływu do ziemi. W celu modyfikacji 
parametrów, należy wykonać następujące czynności: 

− Otworzyć menu konfiuracji (setup) zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 7.3.2.  

− Wybrać opcję  (konfiguracja CDI) (Fig. 59b) i nacisnąć Ok. Zostanie wyświetlona 
plansza pokazana na Fig. 59c. 
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Fig. 59b – Menu konfiguracji 

 
Fig. 59c – Menu konfiguracji CDI 

− Nacisnąć Edit w celu ustalenia odpowiednich wartości parametrów.  
− Można regulować watości następujących parametrów: 

PrimIC...Wartość nominalna sygnału po stronie pierwotnej transformatora prądowego. 

Sec IC... Nominalna wartość sygnału po stronie wtórnej transformatora prądowego. 
Conec… Uaktywnienie funkcji pomiaru prądu pobieranego przez każdą fazę automatycznego banku  
               kondensatorów. 

PrimIF… Liczba zwojów transformatora prądu upływu do ziemi. Dla transformatora typu CIRCUTOR 
WG, wartość ta powinna być równa 500. W przypadku typu CIRCUTOR WN, powinna być równa 1000. 
- W celu edycji pola, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 5.4. 

 
7.3.15 Ustalanie połączeń transformatora prądowego dla modułu 

− Otworzyć menu konfiguracji (setup) zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 7.3.2. 

− Wybrać opcję  (Połączenia V-I Cap) (Fig. 59d) i nacisnąć Ok. Zostanie 
wyświetlona plansza pokazana na 59e . 

 

 
Fig. 59d – Połączenia transformatora CDI 

 
Fig. 59e – Menu połączeń transformatora CDI  
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− Na planszy, fazy dołączone do zacisków VL1, VL2 i VL3 odpowiadają fazom, do których dołączone są 

transformatory prądowe A, B i C. Zatem domyślnymi połączeniami są VL1 z IcA, VL2 z IcB i VL3 z IcC. 

− Należy sprawdzić wizualnie położenie transformatorów prądowych i, jeśli trzeba, należy edytować 
planszę w celu wprowadzenia odpowiednich zmian.  

− W celu edycji planszy, należy nacisnąć opcję Edit. Zostanie wyświetlona plansza pokazana na Fig. 59f. 
Przy pomocy strzałki można zmienić edytowane pole, zaś ponowne naciśnięcie Edit zmienia na 
przykład IB na IC, lub S1-S2 na S2-S1. 

 
Fig. 59f – Menu połączeń transformatora CDI  

− Po zakończeniu wprowadzania modyfikacji, należy nacisnąć Ok. Połączenia transformatorów modułów 
CDI zostaną ustalone. 

 
8 WYŚWIETLANIE ZMIENNYCH: MENU POMIARU 

Computer plus ma menu z szeregiem opcji, które mogą być używane do wyświetlania wyników pomiarów 
najważniejszych zmiennych instalacji, w której regulowany jest współczynnik mocy. 

Ogólny układ dostępnych opcji pomiarowych można zobaczyć na drzewie menu, pokazanym w rozdziale 
6.1. 

8.1 Otwarcie menu pomiaru 

− W celu otwarcia menu pomiaru należy przejść do menu głównego (Fig.60), użyć przyciski strzałek 

 żeby wybrać folder  i nacisnąć OK. Zostanie wyświetlona lista opcji, jak 
pokazano na Fig.61 
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Fig. 60.- Główne menu 

 
Fig.61.- Menu konfiguracji (setup) 

8.2 Mierzone parametry 

− Dostępne opcje i mierzone parametry są zestawione w tabeli 8.1. 
− Każda opcja może zostać wybrana na dwa sposoby:  

A) Wyszukanie danego parametru i naciśnięcie OK 
B) Przejście do następnej lub poprzedniej planszy przy pomocy strzałek. 

 
Opcje Plansza Parametry wyświetlane na ekranie 

Power, cos ϕ, FPIII Fig. 62 Wyświetla moce czynną, bierną i pozorną dla trzech faz oraz cos ϕ i współczynnik mocy 
dla trzech faz 

Status III Fig. 63 Pokazuje liczbę dołączonych zespołów, dołączenie kvarC III i częstotliwość zasilania 
Status  Fig. 64 Pokazuje kvarC zespołu dołączonego do każdej fazy 
cos ϕ Fig. 65 Pokazuje cos ϕ każdej fazy i cos ϕ III 
PF Fig. 66 Pokazuje współczynnik mocy dla każdej fazy i dla trzech faz 
V phase-phase Fig. 67 Pokazuje napięcia między-fazowe w instalacji 
V phase-neutral Fig. 68 Pokazuje napięcia faza-neutralny w instalacji 
I line Fig. 69 Pokazuje prąd w każdej fazie 
I neutral Fig. 70 Pokazuje prąd w przewodzie neutralnym instalacji (parameter wyliczany, a nie mierzony) 
I Cond Fig. 71 Pokazuje prąd każdej fazy banku kondensatorów  
I leak, I N Cond Fig. 72 (*) Pokazuje prądu upływu (mierzony)  banku kondensatorów. 
Power III Fig. 73 Pokazuje moce czynną, bierną i pozorną dla trzech faz 
kW Fig. 74 Pokazuje moc czynną dla każdej fazy 
kvar Fig. 75 Pokazuje moc bierną dla każdej fazy 
kVA Fig. 76 Pokazuje moc pozorną dla każdej fazy 

Temperature Fig. 77 Pokazuje temperaturę wewnątrz komputera. Jest ona zwykle wyższa o 10ºC od 
temperatury w środowisku szafy. 

Imported Energy III Fig. 78 Pokazuje energie w kWh, kvarL i kvarCh, importowane od ostatniego resetu miernika. 
Exported Energy III Fig. 79 Pokazuje energie w kWh, kvarL i kvarCh, eksportowane od ostatniego resetu miernika. 
(*) Tylko w Computer plus T8-CDI i T14-CDI 
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Table 8.1.- Opcje menu pomiaru i mierzone dane 
 

 
Fig. 62.- Moc, cos ϕ, PFIII 

 
Fig.63.- Status III 

 

 
Fig. 64.- Status 

 
Fig.65.- cos ϕ 

 

 
Fig. 66.- Współczynnik mocy (PF) 

 
Fig.67.- Napięcia międzyfazowe 
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Fig. 68.- Napięcie między fazą a neutralnym 

 
Fig.69.- Prądy faz  

 

 
Fig. 70.- Prąd neutralny 

 
Fig.71.- Prądy kondensatorów  

 

 

 
Fig. 72.- Prąd upływu kondensatorów 

 
Fig.73.- Moce dla trzech faz 
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Fig. 74.- kW 

 
Fig.75.- kvar 

 

 
Fig. 76.- kVA 

 
Fig.77.- Temperatura 

 

 
Fig. 78.- Energie importowane dla 3 faz 

 
Fig.79.- Energie eksportowane dla 3 faz 

− W przypadku niektórych parametrów rejestrowane są wartości maksymalne i minimalne i wskazywana 
jest data i godzina, kiedy wystąpiły. Plansze parametrów pokazują opcję Max lub Min (patrz Fig. 62 do 
79). Po naciśnięciu Max lub Min pokazywane są zmierzone wartości, z możliwością wyświetlenia dany i 
czasu, kiedy wystąpiły (patrz Fig. 80 i 81). W celu opuszczenia tych pod-manu, należy nacisnąć Esc . 

 



 

53 

 
Fig. 80.- Plansza wartości maksymalnych 

 
Fig.81.- Plansza wartości maksymalnych: data i 

czas 

 
9 USTALANIE ALARMU 

Computer plus ma szereg alarmów, które mogą być konfigurowane odpowiednio do potrzeb projektu. 
Dostępne opcje alarmowe są pokazane na rysunku ogólnego układu drzewa menu w rozdziale 6.3 

9.1 Otwarcie menu konfiguracji alarmu 

− W celu otawarcia menu konfiguracji alarmu, należy przejść do menu głównego (Fig.82), przy pomocy 

strzałek  wybrać folder  i nacisnąć OK. Zostanie wyświetlona lista opcji, jak 
pokazano na Fig.83. 

 
Fig. 82.- Główne menu 

 
Fig.83.- Menu konfigurowania alarmów  

− Można przeglądać każdy alarm, żeby sprawdzić, jak są zaprogramowane. Jednakże przy próbie edycji, 
zostanie wyświetlona plansza z prośbą o podanie hasła (Fig. 13). Należy wpisać hasło, postępując 
zgodnie z instrukcjami opisanymi w rozdziale 7.1. 
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9.2 Opcje konfiguracji alarmów 
− Tabela 9.1 pokazuje opis każdej opcji alarmu, która może zostać użyta, zaś tabela 9.2 przedstawia 

legendę dla menu alarmów. 
 

Opcje Programowane parametry alarmów 
Global Enable Globalne odblokowanie wszystkich alarmów 
Temperature (ºC) Alarmowe wartości graniczne dla temperatury (HI-LO), czas opóźnienia (DelayT) i tryb wyzwalania (NO, NC, DIS) 
I leak (A) (1) (2) 
(patrz 9.4.1) 

Alarmowe wartości graniczne dla prądu upływu (HI-LO), czas opóźnienia (DelayT) i tryb wyzwalania (NO, NC, DIS)  
Alarm jest dostępny tylko dla Computer plus T8-CDI i T14-CDI. 
Wartość LO musi być zawsze zerowa. 

Ph-Ph Voltage (V) Wartości graniczne dla napięcia międzyfazowego (HI-LO), czas opóźnienia (DelayT) i tryb wyzwalania (NO, NC, 
DIS) 

THDV % (2) Wartości graniczne dla THDV (HI-LO), czas opóźnienia (DelayT) i tryb wyzwalania (NO, NC, DIS) 
Wartość LO musi być zawsze zerowa. 

THDIL x IL (A)  (2) Wartości graniczne dla całkowitej zawartości harmonicznych dla prądu (HI-LO), czas opóźnienia (DelayT) i tryb 
wyzwalania (NO, NC, DIS). Wartość LO musi być zawsze zerowa. 

THDIL% Step (2) Wartości graniczne dla wzrostu THDI (HI-LO) kiedy zespół C jest dołączony. W tym przypadku, zamiast opóźnienia, 
można zapogramować, ile razy anomalia musi zostać wykryta, zanim alarm zostanie wyzwolony. Tryb wyzwalania 
(NO, NC, DIS). Wartość LO musi być zawsze zerowa.  

THDIC% (1) (2) Wartości ganiczne dla THDIC (HI-LO), czas opóźnienia (DelayT) i tryb wyzwalania (NO, NC, DIS) 
Alarm jest dostępny tylko dla Computer plus T8-CDI i T14-CDI. 
Wartość LO musi być zawsze zerowa. 

kvar not compensed Wartość LO wskazuje poziom alarmu bez zespołu kondensatorów, zaś poziom HI wskazuje poziom alarmu po 
dołączeniu zespołu. Można zaprogramować czas opóźnienia (DelayT) i tryb wyzwalania (NO, NC, DIS) 

Cos ϕ Wartości z zakresu od -1 do +1. Wartości ujemne oznaczają obciążenie pojemnościowe, zaś dodatnie - obciążenie 
indukcyjne. Można zaprogramować czas opóźnienia (DelayT) i tryb wyzwalania (NO, NC, DIS) 

IC out of range (1) 
(See 9.4.2) 

Wartości graniczne dla IC (HI-LO) w %. W tym przypadku, zamiast opóźnienia, można zaprogramować ile razy 
anomalia musi zostać wykryta, zanim alarm zostanie wyzwolony (N Rep). Tryb wyzwalania (NO, NC, DIS). 
Alarm jest dostępny tylko dla Computer plus T8-CDI I T14-CDI. 

IL current (A) Wartości graniczne dla IL (HI-LO), opóźnienie i tryb wyzwalania (NO, NC, DIS) 
Relay configuration Może zostać użyta do przypisania alarmów, które przełączają przekaźnik. Przekaźnik jest przełączany, kiedy 

dowolny z przypisanych alarmów zostanie uaktywniony i kiedy są one odblokowanie, jak również aktywne jest 
globalne odblokowanie (funkcja "OR" dla wszystkich alarmów przypisanych do przekaźnika) 

Current Failure 
(See 9.4.3) 

Nie programowana. Nie wyświetlana w menu. Wykrywa prąd w dowolnej z trzech faz niższy o 1% od wartości 
nominalnej (strona pierwotna CT). Jeśli jest błąd we wszystkich trzech fazach, Computer plus odłącza 
kondensatory i zatrzymuje funkcje regulowania. 

UWAGI 
(1) Parametry te są dostępne tylko dla Computer plus T8-CDI i T14-CDI. 
(2) W parametrach tych nie ma sensu określanie minimalnej wartości granicznej, zatem LO musi być zawsze zerowa.  
(3) Wszystkie alarmy poza prądem upływu mają minimalny czas opóźnienia 1 s, zaś alarmy związane z THD(I) oraz THD(V) 2 s. 

Tabela 9.1.- Opcje menu konfiguracji alarmów i ich opis 
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Wspólna legenda dla alarmów 
HI…….... Górna wartość graniczna dla alarmu 
LO………Dolna wartość graniczna dla alarmu 
DelayT… Czas opóźnienia przed ukatywnieniem alarmu 
NO……… Normalnie otwarty. Alarm jest uaktywniany poza zakresem określonym przez wartości HI, LO, tj. dla wartości 
większych od HI lub mniejszych od LO 
NC……… Normalnie zamknięty. Alarm jest uaktywniany wewnątrz zakresu określonego przez wartości graniczne HI, LO, tj. dla 
wartości większych od LO i mniejszych od HI 
NO+Desc… Podobnie jak w przypadku NO, ale w tym przypadku kondensatory są odłączone, kiedy jest alarm. 
NC+Desc… Podobnie jak w przypadku NC, ale w tym przypadku kondensatory są odłączone, kiedy jest alarm. 
DIS……… Alarm zablokowany. 

Table 9.2.- Legenda dla menu alarmu 
 

9.3 Konfigurowanie każdego alarmu 
Po wybraniu opcji z listy alarmów (Fig.84), wybrana opcja jest pokazywana w odwrotnym wideo. 

− Po wybraniu opcji, należy nacisnąć OK.  

− Fig. od 85 do 87 pokazują standardowe plansze edycji i konfigurowania alarmów. Pola można edytować 
zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 5.4. Po naciśnięciu Edit można otworzyć planszę i edytować 
pola HI, LO, DelayT i Enable.  

− Ogólnie, klawisz  jest używany do przeglądania opcji, klawisz Edit służy do edycji wybranego 
pola, zaś Ok do potwierdzenia wyboru. 

− W tabeli 9.2 podano różne opcje menu. 

 

 
Fig.84.- Ogólne menu alarmu 

 
Fig.85.- Globalna konfiguracja 
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Fig.86.- Konfigurowanie standardowych plansz 

alarmów  

 
Fig.87.- Edycja standardowych plansz alarmów  

 
 
9.4 Scenariusze dla alarmów specjalnych 
Niektóre alarmy są nietypowe. W szczególności, niniejszy rozdział opisuje trzy alarmy, które zachowują się 
inaczej niż pozostałe. 
 
9.4.1 Alarm dla prądu upływu (I LEAK) 

Alarm ten można wykorzystać do odłączenia niesprawnego kondensatora, który powoduje upływ. Kiedy 
Computer plus (z modułem CDI i zainstalowanym zewnętrznym transformatorem upływu do ziemi) 
wykryje upływ, wyzwala alarm, całkowcie dołącza bank kondensatorów i rozpoczyna procedurę wykrywania, 
który kondensator powoduje upływ. Podczas tej procedury plansza regulatora wyświetla komunikat PROC 
ALARM I LEAK (przetwarzanie alarmu dla prądu upływu) w górnej częsci i kondensatory są kolejno 
dołączane i odłączane, w celu wykrycia, który z nich powoduje upływ, lub czy przyczyną upływu jest coś 
innego. 

Po zakończeniu procedury szukania, urządzenie wyłącza kondensatory, które powodują upływ i 
podejmowana jest normalna praca, przy czym wspomniane kondensatory pozostają nieaktywne. Alarm jest 
resetowany, w górnej części planszy wyświetlany jest komunikat ALARM na przemian z normalnym 
wskazywaniem dołączonych zespołów kondensatorów, zaś światło wyświetlacza stale miga. Jeśli 
użytkownik chce reaktywować kondensatory, musi przejść do planszy dla danego alarmu (patrz rozdział 
10.2.2), zresetować alarm i ponownie zdefiniować wartość mocy wspomnianych kondensatorów, 

, przy czym kondensatory pojawią się z wartością 0.0. 
Jeśli urządzenie nie znajdzie kondensatora powodującego upływ, ale upływ jest wciąż wykrywany, nastąpi 
przejście do trybu STOP z odłączonym bankiem kondensatorów i zostanie wyzowolony alarm, 
wyświetlając w górnej części planszy komunikat ALARM , na przemian z tekstem MODE STOP, zaś światło 
wyświetlacza będzie stale migało. Na planszy upływu, pole tekstowe poda, że wykryty został upływ, ale nie 
jest on spowodowany przez żaden kondensator, "Err. Ileak". W celu przywrócenia normalnej pracy banku 
kondensatorów należy najpierw wyeliminować upływ, a następnie zresetować alarm (patrz rozdział 10.2.2). 
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9.4.2 Alarm dla prądu kondensatora poza zakresem (IC out of margin) 

Alarm ten można wykorzystać do wykrycia uszkodzonego kondensatora, kiedy bierny prąd przekracza 
wartość graniczną górną lub dolną zgodnie z nominalną mocą, ustaloną w menu konfiguracji (setup). W 
szczególności, wartości HI oraz LO są zaprogramowane w tym przypadku w % i HI powinna przekraczać 
100%, zaś wartość LO musi być mniejsza niż 100% (na przykład, HI może mieć wartość 120%, zaś LO 80% 
dla odchylenia 20%. 
 
9.4.3 Alarm dla błędnego prądu (Current Failure) 

Alarmu tego nie można programować. Computer plus jest skonfigurowany domyślnie tak, że kiedy zostanie 
wykryty w dowolnej fazie prąd mniejszy od 50 mA (1% prądu nominalnego w przypadku transformatora 
prądowego Ip/5) wyzwalany jest alarm. Jeśli prądy w trzech fazach są mniejsze od 1%, Computer plus 
odłączy wszystkie zespoły kondensatorów i zatrzyma proces regulacji. 

 
9.4.4 Alarm dla awarii transformatora upywu do ziemi (tylko dla typów T-CDI) 

Alarmu tego nie można programować. Computer plus jest skonfigurowany domyślnie tak, że kiedy obwód 
wtórny transformatora upływu do ziemi WG jest otwarty i odblokowany alarm I leak, alarm zostanie 
wyzwolony. Status alarmu zostanie wyświetlony na planszy pokazanej na Fig. 96b. 
 
9.5 Programowanie przekaźnika alarmu 
Jest tylko jeden przekaźnik alarmu i może być on używany z dowolną kombinacją “OR” dostępnych 
alarmów. 
– W celu otwarcie menu konfiguracji przekaźnika w liście Set Alarm (ustaw alarm), należy wybrać opcję 

Relay configuration i nacisnąć OK , patrz Fig.88. 
– Zostanie wyświetlona lista alarmów (Fig.89) i będzie można wybrać alarmy, których wyzwolenie 

spowoduje przełączenie przekaźnika (ON) oraz alarmy, których wyzwolenie nie spowoduje przełączenia 
(OFF). Przekaźnik jest przełączany, kiedy dowolny z wybranych alarmów zostanie wyzwolony, o ile są 
odblokowane, jak również aktywna jest opcja globalnego odblokowywania. 

 

 
Fig.88.- Plansza konfigurowania standardowych 

alarmów  

 
Fig.89.- Edycja planszy standardowych alarmów  
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10 PRZEGLĄD STANÓW ALARMÓW 

Computer plus ma menu dla wyświetlania statusu alarmów.  

UWAGA: 

– Kiedy alarm zostanie wyzwolony i kiedy globalne odblokowanie jest uaktywnione, podświetlenie 
wyświetlacza zaczyna migać, aby ostrzeć użytkownika o wystąpienia alarmu. 

– Alarmy nie mogą być konfigurowane w menu podglądu. W celu zaprogramowania ich, należy 

otworzyć menu  . W rozdziale 6.4. pokazano drzewo menu, wskazujące ogólny układ opcji 
pomiarowych, dostępnych dla menu podglądu. 

10.1 Otwarcie menu podglądu alarmów 

− W celu otwarcia menu podglądu alarmów, należy przejść do głównego menu (Fig.90), przy pomocy 

strzałek  wybrać folder    i nacisnąć OK. Zostanie wyświetlona lista opcji, jak 
pokazano na Fig. 91. 

 
Fig. 90.- Główne menu 

 
Fig.91.- Opcje podglądu alarmów  

 

10.2 Opcje podglądu alarmów 

− Dostępne opcje i ich znaczenia są przedstawione w tabeli 10.1. 

− Każda opcja może zostać wybrana na dwa sposoby:  

A) Przez wyszukanie danego alarmu i naciśnięcie OK 

B) Przejście do następnej lub poprzedniej planszy przy pomocy strzałek przeglądania  
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Opcje Komentarze Znaczenie 

Global Enable  

Pokazuje status aktywności globalnego odblokowania alarmów.  
Możliwe opcje: 
ON… Globalne odblokowanie aktywne i alarm wyzwolony   
OFF… Globalne odblokowanie aktywne i żaden alarm nie jest wyzwolony 
DIS… Globalne odblokowanie nieaktywne (wszystkie alarmy 
zablokowane) 

Temperature (ºC)  Ogólne działanie menu podglądu jest nastepujące. Kiedy jeden z alarmów 
z listy na planszy pokazanej na Fig. 91 jest wybrany, Computer pokazuje, 
czy alarm jest wyzwolony, czy zablokowany.  
ON… Odblokowany i wyzwolony 
OFF… Odblokowany i nie wyzwolony 
DIS... Alarm zablokowany. 
Jeśli alarm jest ON, można nacisnąć Date , Time , żeby wyświetlić kiedy 
alarm został wyzwolony, zaś po naciśnięciu Data zostanie pokazana 
maksymalna i / lub minimalna wartość osiągnięta przez zmienną, która 
wywołała wyzwolenie alarmu.  
Naciśnięcie dynamicznego klawisza CLR powoduje reset alarmu, chociaż 
może zostać ponownie wyzwolony, jeśli anomalia nie została usunięta. 
W celu opuszczenia podglądu dla danego alarmu należy nacisnąć Esc a 
następnie Menu , żeby wrócić do głównego menu. 
Alarmy dla prądu upływu (I leakage) oraz dla prądu kondensatora poza 
zakresem (IC out of margin) zachowują się nietypowo, jak opisano w 
rozdziałach 10.2.2 i 10.2.3   

I leak (A) 
Alarm tej jest dostępny tylko w 
Computer plus T8-CDI I T14-
CDI. 

Ph-Ph Voltage (V) Napięcie między-fazowe 
THDV %  
THDIL x IL (A)  
THDIL% step  

THDIC% Alarm tej jest dostępny tylko w  
Computer plus T8-CDI I T14-CDI 

kvar not compensed  
Cos ϕ  

IC out of range Alarm tej jest dostępny tylko w  
Computer plus T8-CDI I T14-CDI 

IL current (A)  

Relay status Przekaźnik z przełączonym 
zestykiem 

Może być używana do oglądania alarmów, które przełączyły przekaźnik. 
Przekaźnik zostanie przełączony, jeśli dowolny z wyznaczonych alarmów 
zostanie wyzwolony (funkcja “OR” dla wszystkich alarmów) i 
przekaźnik alarmów jest skonfigurowany jako ON. 

Current Failure 
Alarmu tego nie można 
programować, ponieważ jest to 
domyślny alarm systemowy. 

Alarm jest wyzwalany, kiedy zmierzony prąd w jednej z faz jest niższy od 
progu detekcji urządzenia Patrz rozdział 10.2.4 

Table 10.1.- Opcje menu podglądu alarmu  

 
10.2.1 Parametry wyświetlane na planszach statusu alarmu. 

Podczas przeglądania statusu alarmów wyświetlana jest plansza, pokazana na Fig.92. Inne plansze 
pokazują zmienne, “tryb wyzwalania” (NO, NC lub DIS), zaprogramowane wartości HI i LO, status ON, OFF, 
DIS, itd. Kiedy alarm jest ON, można sprawdzić datę Date , czas Time i watość, która wyzwoliła alarm. 
Opcja Data pokazuje wartości HI i LO, które mogą wyzwolić alarm.  

Teksty na planszy i ich znaczenie są opisane w tabeli 10.2. 
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HI Górna wartość, która wyzwala alarm. Żadna wartość nie jest wyświetlana, kiedy alarm nie został wyzwolony 
w wyniku przekroczenia wartości granicznej HI.  

LO Dolna wartość, która wyzwala alarm. Żadna wartość nie jest wyświetlana, kiedy alarm nie został wyzwolony 
w wyniku przekroczenia wartości granicznej LO. 

Status 

ON: Alarm odblokowany i wyzwolony 

OFF: Alarm odblokowany, ale nie wyzwolony 

DIS: Alarm zablokowany 

Tabela 10-2.- Opis legendy dla Fig. 92 

 

 
Fig. 92.- Plansza statusu alarmu (DIS lub 

OFF) 

 
Fig.93.- Plansza statusu alarmu (ON) 

 
10.2.2 Alarm dla prądu upływu (I leak) 

Jak wspomniano w rozdziale 9.4.1, Computer plus traktuje ten alarm w szczególny sposób. W 
szczególności, alarm może zostać użyty do odłączenia niesprawnego kondensatora, jeśli zostanie 
stwierdzone, że wywołuje upływ. W tym celu, po wykryciu upływu, program wyzwala alarm, po czym 
zatrzymuje proces regulacji i zaczyna odłączać po jednym kondensatorze, aż zostanie ustalona przyczyna 
upływu (pełne wyjaśnienie działania tego alarmu jest przedstawione w rozdziale 9.4.1). 
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Fig. 94.- Plansza alarmu I leakage 

 
Fig. 95.- Plansza alarmu I leakage 

 

W przypadku alarmu I leak, plansza podglądu alarmu otwiera planszę, która jest albo taka jak na Fig. 94, 
albo taka jak na Fig. 95. 

Plansza pokazana na Fig. 94 jest wyświetlana, kiedy jest niesprawny kondensator, który wywołał upływ. Pole 
tego kondensatora jest całkowicie zaczernione. Przy pomocy opcji CLR można zresetować system po 
wymianie kondensatora (alarm zostanie ponownie wyzwolony, jeśli niesprawny kondensator nie zostanie 
wymieniony). 

Plansza na Fig. 95 jest wyświetlana, kiedy regulator nie znalazł kondensatora, który powoduje upływ, ale 
upływ jest wciąż wykrywany. W celu przywrócenia normalnej pracy banku kondensatorów, należy najpierw 
usunąć przyczynę upływu, a następnie zresetować alarm przy pomocy opcji CLR. 

 
10.2.3 Alarm dla prądu kondesatora poza zakresem (IC out of range) 

Alarm IC out of range jest pokazywany, kiedy kondensator pobiera nietypową wartość prądu. Kiedy prąd 
kondensatora różni się o określony procent od wartości nominalnej, plansza pokazana na Fig.95 wyświetli 
ON w polu niesprawnego kondensatorta (Fig. 95). W przypadku zilustrowanym na Fig.95 alarm został 
wyzwolony przez kondesator C7 (ON). 

 
Fig. 96.- Plansza arlamu IC out of range 
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10.2.4 Alarm dla niewłaściwego prądu (Current Failure) 

Kiedy prąd w trzech fazach nie sięga 1% wartości nominalnej, zostanie wyświetlona plansza pokazana na 
Fig. 96b. 

W przypadku T-CDI wspomniana plansza pokazuje również uszkodzenie tranasformatora upływu do ziemi. 
Zatem, jeśli transformator ma otwarty wtórny obwód, zostanie pokazane ON w statusie I leak. 

 
Fig. 96b.- Plansza alarmu Current failure 

 

11 PLANSZA DLA HARMONICZNYCH 

Computer plus zawiera również opcję wyświetlania wartości harmonicznych napięcia i prądu, lub ich 
wykresów słupkowych dla każdego mierzonego napięcia lub prądu.  

11.1 Otwarcie menu wyświetlania harmonicznych 

− W celu otwarcia menu wyświetlania harmonicznych, należy przejść do głównego menu (Fig. 92), przy 

pomocy strzałek  wybrać folder  i nacisnąć OK. Zostanie wyświetlona lista 
opcji, jak pokazano na Fig.93. 

 
Fig. 97.- Główne menu 

 
Fig. 98.- Opcje wyświetlania harmonicznych 
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11.2 Opcje wyświetlania harmonicznych 

− Dostępne opcje i ich znaczenia są przedstawione w tabeli 11.1. 

− Opcje można wybierać z listy pokazanej na Fig. 98 przy pomocy dynamicznych klawiszy . 
Kiedy opcja pojawi się w odwrotnym wideo, należy nacisnąć OK . 

 
Opcje Komentarze Mierzone parametry 

Harmonics V1  Pokazuje harmoniczne napięcia dla fazy 1 
Harmonics V2  Pokazuje harmoniczne napięcia dla fazy 2 
Harmonics V3  Pokazuje harmoniczne napięcia dla fazy 3 
Harmonics I1  Pokazuje harmoniczne prądu dla fazy 1 
Harmonics I2  Pokazuje harmoniczne prądu dla fazy 2 
Harmonics I3  Pokazuje harmoniczne prądu dla fazy 3 
Harmonics IC1 Dostępne tylko w 

Computer plus T8-CDI 
i T14-CDI 

Pokazuje harmoniczne prądu fazy 1 banku kondensatorów 
Harmonics IC2 Pokazuje harmoniczne prądu fazy 2 banku kondensatorów 
Harmonics IC3 Pokazuje harmoniczne prądu fazy 3 banku kondensatorów 
THDV  Pokazuje THD napięcia dla każdego napięcia faza-neutralny: V1, V2, V3 
THDI  Pokazuje THD prądu dla każdego napięcia faza-neutralny: I1, I2, I3 

THDIC 
Dostepne tylko w 
Computer plus T8-CDI 
i T14-CDI 

Pokazuje THD prądu dla każdego prądu w jednostce kompensacji: IC1, 
IC2, IC3 

Table 11.1.- Opcje menu wyświetlania harmonicznych 

− Dla każdej zmiennej mogą być wyświetlane wartości liczbowe lub wykresy słupkowe (patrz Fig. 99 i 100) 
 

 
Fig. 99.- Wartości liczbowe harmonicznych 

 
Fig. 100.- Graficzna postać harmonicznych 

 

− Każda plansza pokazująca wartości liczbowe harmonicznych przedstawia tabelę z wartościami 12 
harmonicznych (w przykładzie pokazanym na Fig. 99 wiersz HV1 2 pokazuje wartości harmonicznych 
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napięcia dla fazy 1, rzędów od 2 do 5. Następny wiersz pokazuje rzędy od 6 do 9 itd.). Po naciśnięciu 
More można zobaczyć harmoniczne do rzędu 33. 

− Plansze z wartościami liczbowymi zawierają dynamiczny klawisz Grap. Naciśnięcie go powoduje 
wyświetlanie harmonicznych w postaci wykresu słupkowego (Fig. 100). Przy pomocy strzałek 

 można zmieniać kursor harmonicznych. Rząd harmonicznych (dolna część) i wartość w % 
(górna część) są pokazywane z prawej strony planszy. 

− Przy pomocy klawisza Zoom można rozszerzyć skalę pionową (Fig.101). 
 

 
Fig. 101.- Powiększenie graficznego wykresu 

harmonicznych 

 
Fig. 102.- Wyświetlenie wartości THDV lub THDI 

− Plansza, która wyświetla THD dla prądu i napięcia (Fig.102) zawiera opcję Max, którą można 
wykorzystać do pokazania maksymalnych zarejestrowanych wartości THD. Data i czas momentu, kiedy 
maksymalne wartości zostały uzyskane, można wyświetlić przy pomocy dynamicznych klawiszy Date i 
Time. 

− W celu przejścia do dowolnego pod-menu wyświetlania harmonicznych, należy nacisnąć Esc lub Menu 

 
12 TEST 

 Computer plus ma silne menu Test, które umożliwia sprawdzenie jednostki kompensującej współczynnik 
mocy i sprawdzić, czy jest dopasowana do kompensowanej instalacji. Menu zostało zaprojektowane tak, aby 
można było sprawdzić status komponentów w banku po uruchomieniu i potencjalnych rezonansów między 
urządzeniem a pewnymi obciążeniami w instalacji. Menu Test oferuje trzy opcje: 

− Test cos φ  (Test cos φ) 

− Resonance test (Test rezonansu) 

− Capacitors test (Test kondensatorów) 
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12.1 Otwarcie menu Test 

− W celu otwarcia menu Test, należy przejść do głównego menu (Fig. 103), przy pomocy strzałek 

 wybrać folder  i nacisnąć OK. Zostanie wyświetlona lista trzech dostępnych opcji 
(Fig.104). 

 

 
Fig. 103.- Główne menu 

 
Fig. 104.- Opcje menu Test 

 
− Opcje wybiera się przy pomocy dynamicznych klawiszy  i ; następnie należy nacisnąć OK. 
 
12.2 Test cos ϕ i test rezonansu (Resonance test) 

Obie opcje muszą być stosowane jednocześnie. Celem jest wykonanie ręcznego połączenia i rozłączenia 
kondensatorów podczas wyświetlania wartości cos ϕ lub THDV i THDI dla każdej fazy. Pozwala to 
sprawdzić, czy jednostka kompensowania działa właściwie i czy dołączenie danej liczby kondensatorów 
powoduje rezonanse w instalacji. Każdy test jest wykonywany w następujący sposób: 
− Opcja Test cos φ w Computer Plus pokazuje wartości cos φ dla wszystklich faz i jego rodzaj 

(indukcyjny lub pojemnościowy), jak również cos φ III (całkowity) i jego rodzaj (Fig.105).  
 

 
Fig. 105.- Główne menu 

 
Fig. 106.- Opcje menu Test 
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− Przy pomocy klawiszy  można kolejno dołączać lub odłączać zespoły kondensatorów. W 
tym czasie należy sprawdzać, jak zmienia się cos φ przy dołączaniu lub odłączaniu zespołu. W ten 
sposób można wykryć niewłaściwe dołączenie transformatorów prądowych, lub sprawdzić, czy 
kompensacja jest zgodna z oczekiwaniami. 

− Z planszy Test cos φ można przejść do planszy Resonance test, stosując dynamiczne klawisze   
i . 

− Opcja Resonance test umożliwia sprawdzenie, czy dołączenie danej liczby zespołów kondensatorów 
wywołuje rezonans w instalacji. Computer plus pokazuje w menu wartości THDV i THDI dla każdej fazy 
i przy pomocy klawiszy  można sekwencyjnie dołączać lub odłączać zespoły (Fig. 106). 

− Jeśli wystąpi znaczny wzrost THDI, kiedy inastalacja zostanie przekompensowana, lub dla pewnej 
kombinacji dołączonych kondensatorów, może to oznaczać, że w systemie jest rezonans. Gdyby 
urządzenie nie miało filtrów, wskazania te dowodziły by, że należy je zainstalować. 

12.3 Test kondenstorów (Capacitors test) 

− Ostatnią opcją menu Test jest test kondensatorów (Capacitors test). Menu zostało dostosowane do 
badania mocy każdego kondensatora. 

− Po otwarciu menu Capacitors test (po naciśnięciu OK  na opcji jak pokazano na Fig.107), Computer 
plus pokaże planszę jak na Fig. 108. Jeśli są dołączone jakieś kondensatory, tylko przycisk  będzie 
aktywny. Należy trzymać ten przycisk wciśnięty, aby kolejno odłączać kondensatory. Program poprosi o 
wprowadzenie hasła przed rozpoczęciem rozłączania (patrz rozdział 7.1). 

− Po odłączeniu wszystkich kondensatorów, pojawią się dwa dodatkowe przyciski (Fig.109). 
 

 
Fig. 107.- Wybranie testu kondensatorów  

 
Fig. 108.- Odłączanie kondensatorów 
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Fig. 109.- Menu testu kondensatorów 

 
Fig. 110.- Menu testu kondensatorów 

− Należy nacisnąć przycisk  tak, aby Computer Plus podświetlił pierwszy kondensator, który może 
zostać dołączony przez naciśnięcie przycisku  lub odłączony przez naciśnięcie przycisku  
(Fig. 110 pokazuje zespół 3 jako dołączony, zaś zespół 4 jako wybrany), pokazując teoretyczną wartość 
mocy biernej kvar (kvarC1 T) i mocy biernej kvar (kvarC1 R) w dwóch kolumnach. Każdy kondensator 
może być kontrolowany indywidualnie w celu sprawdzenia, czy ma oczekiwaną pojemność. Procedura 
dołączania i odłączania zespołów uwzględnia czasy tact i trec. 

− W celu opuszczenia menu, należy nacisnąć Esc . 

− W celu powrotu do głównego menu z menu testu, należy nacisnąć Menu. 
 

13 INTEGRACJA COMPUTER PLUS W PROGRAMIE SCADA POWER STUDIO 

 Computer plus T8-CDI lub T14-CDI ma kanał komunikacyjny RS-485, który może zostać użyty do 
integracji ich jako peryferyjnych urządzeń w programie SCADA “Power Studio” firmy CIRCUTOR.  

Połączenie można wykonać bezpośrednio z magistralą RS-485, lub przez integrację z siecią Ethernet przy 
pomocy konwertera RS-485 / Ethernet / Modbus (CIRCUTOR TCP2RS-TCP) 

Charakterystyki komunikacyjne są określone w opcjach Communications w menu Setup. W tym pod-menu 
wybierane są numer urządzenia peryferyjnego (numer identyfikacyjny urządzenia w sieci Power Studio 
Scada), szybkość transmisji i charakterystyki ramki komunikacyjnej (parzystość, liczba bitów stopu). 

Więcej szczegółów odnośnie programu SCADA można znaleźć w instrukcji obsługi programu Power Studio. 
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14  INFORMACJE WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI       

Należy postępować zgodnie z normami instalacyjnymi, opisanymi w powyższych rozdziałach 
URUCHAMIANIE I KONFIGUROWANIE, SCHEMATY POŁĄCZEŃ i CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE.  

Kiedy urządzenie jest dołączone, dotykanie zacisków jest niebezpieczne. W przypadku otwarcia osłony lub 
usunięcia elementów można uzyskać dostęp do części, na których również jest niebezpieczne napięcie. 
Urządzenie jest dostarczane w dobrym stanie. 

W przypadku zasilania napięciem 110 V a.c., w Computer plus T14 i Computer plus T14-CDI można 
wykorzystywać maksymalnie 12 wyjściowych przekaźników. 

 
15 KONSERWACJA  

Regulator Computer plus T nie wymaga szczególnej konserwacji. Należy unikać na ile to możliwe 
regulacji, konserwacji, czy napraw przy otwartym urządzeniu. Jeśli są konieczne, powinien je wykonywać 
wykwalifikowany personel, który dobrze zna obowiązujące procedury.  

 

Przed wykonaniem jakiejkolwiek modyfikacji, wymiany, konserwacji, czy naprawy połączeń, należy odłączyć 
urządzenie od zasilania. Jeśli podejrzewane jest uszkodzenie urządzenia, lub w jego układzie ochronnym, 
należy zdemontować urządzenie, zapewniając w ten sposób, że nie zostanie przypadkowo włączone. 
Konstrukcja urządzenia ułatwia wymianę części w przypadku awarii. 

 
16 POMOC TECHNICZNA  

W przypadku wątpliwości odnośnie działania urządzenia lub jakichkolwiek awarii, należy skontaktować się z 
pracownikami CIRCUTOR SA 

 

CIRCUTOR SA - After-sales service  

Vial Sant Jordi, s/n  

08232 - Viladecavalls (Barcelona – SPAIN) 

Tel: (+34) 937 452 900 

Fax: (+34) 937 452 914 

E-mail: sat@circutor.es  
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